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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

 

Περίληψη 

«Λήψη απόφασης για έγκριση 17ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2020». 

 

Στο Καλαμπάκι στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις 31 του μήνα 

Αυγούστου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.00΄ 

συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δοξάτου, υπό την 

Προεδρία του κ. Ιωάννη Χαριτωνίδη μετά από την αριθμ. 8959/27-08-2020 γραπτή 

πρόσκληση  που επιδόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους με 

αποδεικτικό και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» έτσι όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 114 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 

Α΄134), και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012. 

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου βρέθηκαν παρόντα 20 μέλη και απόντα 7 

μέλη οι κ.κ. Ζουμπούλογλου Α., Ιωάννου Χ., Στάντζιος Π., Λουλούδης Ι., Χαλκίδης 

Χ., Μιχαηλίδου Κ., Εμμανουηλίδου Ν.,  επί συνόλου 27 μελών:  

ΠΑΡΟΝΤΑ 

1 Καγγελίδης Ιωάννης 8 Παπαζώτου Κυριακή 15 Κρικοπούλου – Πατιά Κων. 

2 Καραμπακάλης Δημήτριος 9 Δολαπτσή Ηλιάνα 16 Κρυωνίδης Βασίλειος 

3 Μουστάκα Μαρία 10 Καραγιαννίδου Συμεωνίδου Π. 17 Μουλιστάνος Αθανάσιος 

4 Μπερμπερίδης Αθανάσιος 11 Φυρινίδης Ευστάθιος 18 Παπαδόπουλος Παρασκευάς 

5 Χαριτωνίδης Ιωάννης 12 Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης 19 Κιτσουκάκης Ιωάννης 

6 Χατζηπροδρόμου Ιπποκρ. 13 Δαλακάκης Δημήτριος 20 Γεωργιάδης Ιωάννης 

7 Χορόζογλου Παρθένα 14 Ζεκερίδης Χαράλαμπος   

ΑΠΟΝΤΑ 

1 Ζουμπούλογλου Αναστάσιος 4 Λουλούδης Ιωάννης 7 Εμμανουηλίδου Νικολέτα 

2 Ιωάννου Χρήστος 5 Χαλκίδης Χαράλαμπος   

3 Στάντζιος Πασχάλης 6 Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα   

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κος Ζεκερίδης 

Θεμιστοκλής, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 6 του Ν. 4555/2018.  

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Καλαμπακίου 

Τσεκούρας Γεώργιος  και Δοξάτου Διογένης Μάρκου.  

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:  
1. Στάντζιος Πασχάλης,  κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης 

συζήτηση. 

2. Εμμανουηλίδου Νικολέτα, στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: 
1. Μπερμπερίδης Αθανάσιος στο 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 16/31-08-2020  

Τακτικής   Συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 123/2020 
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2. Στάντζιος Πασχάλης, στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

3. Καραγιαννίδου Παρασκευή, στο 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.   

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι οι 

117/2020 και 118/2020 αποφάσεις λήφθηκαν κατά τη διάρκειας της 15ης δια 

περιφοράς έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Κατά τη διάρκεια της προ ημερησίας διάταξης συζήτηση, έγιναν 

τοποθετήσεις, υποβλήθηκαν ερωτήσεις και δόθηκαν σχετικές απαντήσεις, έτσι όπως 

αυτά αποτυπώνονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.  

Ο κος Δαλακάκης με αφορμή τη συζήτηση που διεξήχθη μεταξύ των 

συμβούλων για την απόφαση της Ο.Ε. σχετικής με τη συμμόρφωση του Δήμου στην 

αριθμ. 906/2020 απόφαση του 1ου κλιμακίου της ΑΕΠΠ  αναφορικά με το έργο  

«ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΞΑΤΟΥ», ζήτησε τη συζήτηση του θέματος εκ 

νέου από το Δημοτικό Συμβούλιο ως θέμα εκτός ημερησίας διάταξης.  

Ακολούθησε σχετική ψηφοφορία. Με ψήφους 8 υπέρ της συζήτησης (κ.κ. 

Δαλακάκης, Ζεκερίδης, Κρικοπούλου, Κρυωνίδης, Στάντζιος, Κιτσουκάκης, 

Παπαδόπουλος, Μουλιστάνος,  1 παρών (κ. Γεωργιάδης) και 13 κατά (κ.κ. 

Εμμανουηλίδου, Καγγελίδης, Καραμπακάλης, Μουστάκα, Μπερμπερίδης, 

Χαριτωνίδης, Χατζηπροδρόμου, Χορόζογλου, Δολαπτσή, Καραγιαννίδου, 

Παπαζώτου, Φυρινίδης, Χριστοφυλλάκης, αποφασίστηκε η μη συζήτηση του 

θέματος.  

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για 

την τήρηση των πρακτικών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  σχετικό με 

την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την υπ’ αριθμ. 142/2020 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία  έχει ως κάτωθι: 

«(…)Περίληψη 

«Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση 17ης αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020». 

 

Στο Καλαμπάκι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 31η του μηνός 

Αυγούστου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 12.00΄ 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου μετά 

από την αριθμ. 8958/27-08-2020 γραπτή πρόσκληση που δόθηκε σε καθένα από τους 

Δημοτικούς Συμβούλους που είναι μέλη Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως αυτό αντικατάσταθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 

133/Α΄/19-07-2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 

134/Α’/9-8-2019).  

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:  
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ΚΙΤΣΟΥΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  ως αναπληρωματικό μέλος του τακτικού μέλους 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ,  στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  

 

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για 

την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

Ο Πρόεδρος πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για τη λήψη των αποφάσεων από 

132/202 έως και 135/2020 μέσω συνεδριάσεων (23ης και 24ης) που 

πραγματοποιήθηκαν διά περιφοράς.  

Παρόντες στη συνεδρίαση η Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

και Σωφρονιάδου Μαρία και ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

κος Τσεντίδης Κωνσταντίνος για παροχή στοιχείων και διευκρινήσεων σε θέματα  της 

ημερήσιας διάταξης που αφορούν στη λειτουργία των υπηρεσιών των οποίων 

προΐστανται.  

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη 

των μελών της Οικονομικής Επιτροπής  την αριθμ. πρωτ. 8801/26-08-2020 εισήγηση 

της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία  έχει ως κάτωθι: 
«(…)ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης για 17η αναμόρφωση του προϋπολογισμού δήμου Δοξάτου 

οικ. Έτους 2020  

 

Παρακαλούμε  λαμβάνοντας υπόψη σας: 

α) τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν. 3852/2012 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

β) τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 5 του Ν. 3536/07, όπου ορίζεται ότι στον Γενικό 

Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των 

δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των 

Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του 

δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που 

κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. 

Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της 

παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική 

ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006  

γ) τις διατάξεις του άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59, η μεταφορά των πιστώσεων, γίνεται μέσα 

από το αποθεματικό, 

δ) τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ, έτους 2020, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 

19/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:6972Ω95-471) και εγκρίθηκε με την υπ΄ 

αριθμό 1632/19-02-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-

Θράκης, 

ε)Την παράγραφο 5 τουάρθρου 1 της υπ΄ αριθμό 55905/29-07-2019 ΚΥΑ περί παροχής 

οδηγιών κατάρτισης  προϋπολογισμού ΟΤΑ έτους 2020. 

Στ)Το γεγονός ότι πρέπει να εμφανιστούν  τα έσοδα από τα τέλη που εισπράττονται μέσω των 

λογαριασμών της ΔΕΗ  και τα έξοδα που κάνουμε  για την προμήθεια ρεύματος σε ετήσια βάση 

και συμψηφίζονται , χωρίς να εμφανίζονται στο λογιστικό κύκλωμα. 

να αποφασίσετε σχετικά για την 17η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2020, η 

οποία αφορά αποκλειστικά την διενέργεια εισπράξεων και ισόποσων πληρωμών από και προς 

την ΔΕΗ, με σκοπό την λογιστική απεικόνιση των εσόδων και εξόδων που συμψηφίζονται   ως 

ακολούθως: 

ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Ενίσχυση Κ.Α.  

α/α ΚΑΕ Περιγραφή Ποσό 

1. 0311        
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 

Ν.1828/89) 
406.484,39 

2. 0441        Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν.2130/93) 31.917,60 

3. 2111        
Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού 
435.786,33 

4. 2115        Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 34.165,86 

    ΣΥΝΟΛΟ 908.354,18 
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ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Ενίσχυση Κ.Α.  

α/α ΚΑΕ Περιγραφή Ποσό 

1. 10/6151        
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη 

τελών και φόρων 
2.933,66 

2. 10/6211        

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 

πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και 

παραγωγικής διαδικασίας 

147.903,10 

3. 20/6151        
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη 

τελών και φόρων 
40.656,44 

4. 20/6211        

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 

πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και 

παραγωγικής διαδικασίας 

387.239,00 

5. 25/6211        

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 

πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και 

παραγωγικής διαδικασίας 

329.621,98 

    ΣΥΝΟΛΟ 908.354,18 

Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για την ανωτέρω τροποποίηση του προϋπολογισμού 

τρέχοντος έτους. 

Τέλος, η οικονομική υπηρεσία βεβαιώνει ότι το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει το 5% 

των τακτικών εσόδων του Δήμου(…)» 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής 

προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες 

τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν στα πρόχειρα πρακτικά. 

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 

σχετικά. 

 Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 έτσι όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 4623/2019. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 έτσι όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018. 

3. Την  αριθμ. 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών 

οργάνων των δήμων» (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7). 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 65 του Ν. 3852/2012 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 5 του Ν. 3536/07,  

6. Τις διατάξεις του άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59, η μεταφορά των πιστώσεων, 

γίνεται μέσα από το αποθεματικό, 

7. Τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ, έτους 2020, ο οποίος 

ψηφίστηκε με την αριθ. 19/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

(ΑΔΑ:6972Ω95-471) και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμό 1632/19-02-2020 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, 

8. Την παράγραφο 5 του άρθρου 1 της υπ΄ αριθμό 55905/29-07-2019 ΚΥΑ περί 

παροχής οδηγιών κατάρτισης  προϋπολογισμού ΟΤΑ έτους 2020. 

9. Το γεγονός ότι πρέπει να εμφανιστούν  τα έσοδα από τα τέλη που 

εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ  και τα έξοδα που κάνουμε  

για την προμήθεια ρεύματος σε ετήσια βάση και συμψηφίζονται , χωρίς να 

εμφανίζονται στο λογιστικό κύκλωμα.  

10. Την βεβαίωση της υπηρεσίας ότι το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει 

το 5% των τακτικών εσόδων του Δήμου.  

1. Την ανωτέρω εισήγηση. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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Με ψήφους 5 υπέρ και 1 κατά (κ. Δαλακάκης διότι δεν έλαβε ικανοποιητικές 

απαντήσεις σε υποβληθέντα ερωτήματά του προς τον Προϊστάμενο της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών).  

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την της 17ης αναμόρφωσης του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 ως κάτωθι:  

ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Ενίσχυση Κ.Α.  

α/α ΚΑΕ Περιγραφή Ποσό 

1. 0311        
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 

Ν.1828/89) 
406.484,39 

2. 0441        
Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 

Ν.2130/93) 
31.917,60 

3. 2111        
Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού 
435.786,33 

4. 2115        Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 34.165,86 

    ΣΥΝΟΛΟ 908.354,18 

 

ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Ενίσχυση Κ.Α.  

α/α ΚΑΕ Περιγραφή Ποσό 

1. 10/6151        
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την 

είσπραξη τελών και φόρων 
2.933,66 

2. 10/6211        

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό 

οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και 

παραγωγικής διαδικασίας 

147.903,10 

3. 20/6151        
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την 

είσπραξη τελών και φόρων 
40.656,44 

4. 20/6211        

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό 

οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και 

παραγωγικής διαδικασίας 

387.239,00 

5. 25/6211        

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό 

οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και 

παραγωγικής διαδικασίας 

329.621,98 

    ΣΥΝΟΛΟ 908.354,18 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 142/31-08-2020. 

Σε απόδειξη συντάσσεται  και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
          (υπογραφή)                  (υπογραφές) 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης (…)».  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους 

προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες 

τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά. 

 Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

 Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), έτσι όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 

Α΄93)  και  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010): 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018). 
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3. Την αριθμ. 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών 

οργάνων των δήμων» (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7). 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 65 του Ν. 3852/2012 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 5 του Ν. 3536/07,  

6. Τις διατάξεις του άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59, η μεταφορά των πιστώσεων, 

γίνεται μέσα από το αποθεματικό, 

7. Τον προϋπολογισμό του ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ, έτους 2020, ο οποίος 

ψηφίστηκε με την αριθ. 19/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

(ΑΔΑ:6972Ω95-471) και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμό 1632/19-02-2020 

απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, 

8. Την παράγραφο 5 του άρθρου 1 της υπ΄ αριθμό 55905/29-07-2019 ΚΥΑ περί 

παροχής οδηγιών κατάρτισης  προϋπολογισμού ΟΤΑ έτους 2020. 

9. Το γεγονός ότι πρέπει να εμφανιστούν  τα έσοδα από τα τέλη που 

εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ  και τα έξοδα που κάνουμε  

για την προμήθεια ρεύματος σε ετήσια βάση και συμψηφίζονται , χωρίς να 

εμφανίζονται στο λογιστικό κύκλωμα.  

10. Την βεβαίωση της υπηρεσίας ότι το σύνολο του αποθεματικού δεν υπερβαίνει 

το 5% των τακτικών εσόδων του Δήμου 

11. Την ανωτέρω απόφαση.  

μετά από συζήτηση:   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Με ψήφους 14 υπέρ, 5 κατά (κ.κ. Δαλακάκης, Ζεκερίδης, Κρικοπούλου, Κρυωνίδης, 

Μουλιστάνος) και 1 παρών (κ. Φυρινίδης) 

Εγκρίνει την αριθμ. 142/2020 απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής 

σχετική με την 17η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, η οποία 

παρουσιάζει την κάτωθι εικόνα: 

ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ 

Ενίσχυση Κ.Α.  

α/α ΚΑΕ Περιγραφή Ποσό 

1. 0311        
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 

Ν.1828/89) 
406.484,39 

2. 0441        
Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 

Ν.2130/93) 
31.917,60 

3. 2111        
Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού 
435.786,33 

4. 2115        Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 34.165,86 

    ΣΥΝΟΛΟ 908.354,18 

 

ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ 

Ενίσχυση Κ.Α.  

α/α ΚΑΕ Περιγραφή Ποσό 

1. 10/6151        
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την 

είσπραξη τελών και φόρων 
2.933,66 

2. 10/6211        

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό 

οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και 

παραγωγικής διαδικασίας 

147.903,10 

3. 20/6151        
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την 

είσπραξη τελών και φόρων 
40.656,44 

4. 20/6211        

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό 

οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και 

παραγωγικής διαδικασίας 

387.239,00 
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5. 25/6211        

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό 

οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και 

παραγωγικής διαδικασίας 

329.621,98 

    ΣΥΝΟΛΟ 908.354,18 

 

Ο κος Δαλακάκης ψήφισε κατά διότι δεν έλαβε απάντηση από τον αρμόδιο 

Αντιδήμαρχο για το κόστος ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο Δοξάτου και αναφέρθηκε 

στο επιπλέον ποσό των 900,000,00€ που εισπράχθηκε σε σχέση με το ποσό που ήταν 

εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 123/31-08-2020.  

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ                        

                             ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ 
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